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Når jeg fortæller, prøver jeg at tænde publikums indre fjernsyn, så de sætter
den indre fortælling i gang, selv digter med og udfylder de tomme huller - alt
det, som ikke bliver sagt, men aflæses gennem åndedræt, rytme, betoning
og andre nonverbale udtryk. Min teatererfaring er en del af fortællestilen, og
det kan ses ved at jeg bruger krop og stemme, som en bevidst medfortæller. I
mange af mine historier har jeg flettet personer og hændelser fra sit eget liv ind
i historierne. Det skaber en indgang til de gamle historie og gør dem relevante
i vores tid, det er også en form som giver plads til humor og spænding, og
gør fortællingen personlig og nærværende. I andre af mine historier har jeg
fokus på at inddrage publikum, og gøre dem aktive i forhold til fantasi og krop i
fortællingen.
Når jeg underviser: handler det først og fremmest om at finde deltagernes
fortælleglæde. Derefter kan de få redskaber til at arbejde med selve det at
skabe en historie, men det vigtigste er at give deltagerne redskaber til at
formidle deres historie – så vi arbejder med mange forskellige
udtryksmuligheder. Hvis jeg har en kortere workshop, benytter jeg meget
humor og leg og sørge for, at deltagerne gør historien til deres egen. Når jeg
underviser gennem længere tid, er det vigtig for mig at præsentere dem for
mundtlig historiefortælling som kunstform med egne regler og præmisser, men
som også er kulturhistorie.
• Lene er en yderst seriøs, engageret og velforberedt underviser... hendes

undervisningsforløb ligger i det hele taget på et højt fagligt niveau.
• Lene har i den grad formået at skabe et levende undervisnings forum, hvor
eleverne lod sig rive med og hvor de på kort tid udviklede stor viden og kunne
inden for fortælling. Selv elever uden selvværd og uden tro på egne evner har,
på kort tid gennem Lenes fortælle og teater undervisning, opnået at kunne stå
alene og sikkert og optræde med fuld indlevelse foran større forsamlinger.
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